
SARDINIE
Isola RossaIsola Rossa

ISOLA ROSSA  -  “Červený ostrov” je malé přímořské letovisko nesoucí  jméno podle
nedalekého  stejnojmenného  ostrůvku  z  načervenalého  kamene,  který  společně  se
středověkou  aragonskou  věží  vytváří  nezapomenutelnou  atmosféru  tohoto  místa.
Původní rybářská osada se rozprostírá na malebném pobřeží, kde se pláže s jemným
bílým pískem střídají s útesy z červeno-okrové žuly. V Isole Rosse jsou dvě krásné pláže
– dlouhá pláž “Spiaggia Longa” a menší městská pláž nazývaná “Li Femini”. Nedaleko
(cca 12 min. chůze) leží písčitá pláž La Marinedda, která je oblíbeným místem surfařů
a  milovníků  kitingu.  Isola  Rossa  je  ideální  pro  všechny,  kteří  vyhledávají  klidnou
dovolenou v pěkné přírodě. 
Nabídka služeb: restaurace, pizzere, bary s živou hudbou, supermarkety, obchůdky se
suvenýry, sportovní centrum (tenisový kurt, hřiště na nohejbal či fotbal, skákací hrad),

bankomat, doktor, lékárna, butiky, kadeřnictví, turistický přístav, 2 potápěčská centra (možnost absolvování kurzů, půjčovna
kanoí, šlapadel a motorových člunů, škola surfu, aquapark cca 1 km,, otevřen od druhé poloviny června do začátku září).

Apartmány  MARE  BLU  STANDARD jsou  ideální  pro  ty,  kteří  hledají  dovolenou  za  nižší  cenu.  Většina  apartmánů  je
zrekonstruovaných, mají jednodušší vybavení a jsou umístěné v přízemí či v prvním patře ve vilkách a řadových domkách.
Všechny APT jsou vybavené dle vkusu soukromých majitelů a nemají garantovaný balkon či terasu (většina APT má venkovní
prostor). Vzdálenost od moře je od 40 m do 250 m. 
Bilocale (2os.): ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuch. koutem, koupelna. 
Bilocale (4os.): ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkládacím gaučem, koupelna. 
Trilocale (4os.): ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (ev. palandou), obývací pokoj s kuch. koutem, koupelna. 
Trilocale  (6os.):  ložnice  s  manželskou  postelí,  pokoj  se  2  lůžky  (ev.  palandou),  obývací  pokoj  s  kuchyňským  koutem  a
rozkládacím gaučem, koupelna. 

Termín 
vč. dopravy

2017

Isola Rosa -  Mare Blue Standard

BILO TRILO

2 os. 3 os. 4 os. 4 os. 5 os. 6 os.

19.5 – 28.5. 5130 4640 4340 4860 4950 4690

26. 5. - 4. 6. 5130 4640 4340 4860 4950 4690

2. 6. - 11. 6. 5190 4690 4390 4990 5060 4790

9. 6. - 18. 6. 5760 5280 4770 5380 5290 4980

16. 6. - 25. 6. 5870 5370 4880 5490 5380 5070

8. 9. - 17. 9. 5870 5290 4790 5470 5380 5080

15. 9. - 24. 9. 5490 4990 4590 5080 5280 4950

22.9. - 1.10. 5380 4880 4480 4990 5090 4870

Cena obsahuje: dopravu busem, 7x ubytování (sobota - sobota), český asistent v místě,  spotřeby energií, pojištění CK.

Cena neobsahuje: trajekt (cca 2000,-Kč/os. dle termínu)

Povinné příplatky: závěrečný úklid á 40€/APT Bilo, 50€/APT Trilo. Kauce á 100€/APT (je vratná při vrácení nepoškozeného a
uklizeného APT)

Příplatky (nutné rezervace předem): dětská postýlka 30€/týden, přistýlka á 50€/týden, povlečení a ručníky á 15€/1 set, TV á
30€/týden, eventuálně 50€/2 týdny, pračka á 30€/týden, eventuelně 50€/2 týdny

Cestovní pojištění:  komplexní pojištění (léčebné výlohy, storno, úraz, odpovědnost za škodu, zavazadla) á 290,-Kč/os., děti
do 15 r. á 190,-Kč

Stravování: vlastní nebo formou české polopenze á 1600,-Kč/os.

Různé: Součástí vybavení APT nejsou věci osobní a hygienické potřeby, lůžkoviny, ručníky. 

MOŽNOST DELŠÍHO I KRATŠÍHO POBYTU
Platí pro skupiny minimálně 40 osob.


